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Agenda raadsvergadering
Agenda van de vergadering op dinsdag 28 april, aanvang 20.00 in het
gemeentehuis op 28 april 2015
De complete agenda van de raadsvergadering met de bijbehorende stukken
vindt u op de website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl
Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang
Als de gemeente gebouwen verhuurt moet zij daarvoor op grond van de wet
commerciële verhuurprijzen in rekening brengen. Dit om concurrentievervalsing tegen te gaan. Als het gaat om verhuur van gebouwen en voorzieningen
aan sportverenigingen, culturele instellingen en dergelijke, is sprake van
verhuur van maatschappelijk vastgoed. Als die activiteiten specifiek als
zodanig zijn aangewezen door de gemeenteraad mag verhuur tegen lagere
tarieven plaatsvinden. (akkoordstuk)

De Tegenstelling
In de rubriek De Tegenstelling debatteren twee raadsleden over een onderwerp. Jakob Wedemeijer (SP)
en Alex Harren kruisen de degens over de uitvoering van de Participatiewet in Heerhugowaard.
n Rechts VVD’er Alex Harren, links SP’er Jakob Wedemeijer
Jakob Wedemeijer (JW): ‘Ik vind
het een grote gemiste kans dat de
gemeenteraad en ook de VVD niet
voor de mogelijkheid heeft gekozen
om verbetering aan te brengen in de
uitvoering van de Participatiewet. De
wet biedt gemeenten de ruimte om
verbeteringen aan te brengen voor
mensen met een uitkering. De SP
heeft daar voorstellen voor gedaan,
maar die zijn dus niet overgenomen.
Neem bijvoorbeeld de plicht voor
mensen om een tegenprestatie te
leveren in ruil voor de uitkering. Als
je daar geen duidelijke criteria voor
opstelt, kan dat leiden tot verdringing van betaalde banen. Den Haag
heeft een berucht voorbeeld. Een
straatveger werd ontslagen bij de
gemeente en moest in ruil voor zijn
uitkering precies hetzelfde werk als
tegenprestatie doen. En zo gaat dat
ook bij chauffeurswerk op buurtbussen en werk in de zorg. Er wordt
overal bezuinigd en mensen met een
uitkering moeten de gaten opvullen
die daardoor vallen.’
Alex Harren (AH): ‘Ik ben het daar
niet mee eens. Je moet niet alles
dicht willen regelen. Juist dat werk
als tegenprestatie is goed voor
mensen. Die zouden anders achter
de geraniums verpieteren. Het biedt
mensen zonder werk een kans
om aan een nieuwe werkgever te
kunnen laten zien dat ze actief zijn
geweest tijdens hun periode zonder

betaald werk. En als ze vrijwilliger
op een buurtbus worden, leidt dat
misschien wel voor een carrièreswitch. En ik geloof niet dat het op
grote schaal leidt tot verdringing van
betaald werk. Het voorbeeld van de
SP over die straatveger is volgens
mij een uitzondering, waarvan de
VVD overigens ook vindt dat dat niet
moet kunnen.’
JW: ‘En dan het inhouden van
de uitkering als mensen zich niet
aan regels houden. Ook geen
verplichting in de wet, maar een
mogelijkheid. En Heerhugowaard,
lees de meerderheid van de raad,
benut die mogelijkheid, ook voor
gezinnen met kinderen. Mensen
met een uitkering leven al van een
minimum inkomen en hebben hun
vaste lasten zoals huur of een
hypotheek. Die komen acuut in de
problemen als ze een paar maanden
geen inkomsten hebben. Dan volgt
misschien huisuitzetting met alle
gevolgen van dien, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Dat moeten
we toch niet willen?’
AH: ‘In dit geval vind ik regels wel
noodzakelijk. Je hebt een uitkering. Dat is gemeenschapsgeld.
Als gemeente wil je die periode
van de uitkering zo kort mogelijk
laten duren. In het belang van de
gemeente, maar net zo goed voor
de uitkeringsgerechtigde zelf. Dus is

er bijvoorbeeld een sollicitatieplicht.
Als iemand zich daar herhaaldelijk
niet aan houdt, vindt de VVD dat de
gemeente daar een financiële stok
voor achter de deur mag hebben in
de vorm van een korting op de uitkering. Alleen bestraffend toespreken
helpt dan echt niet.’
JW: ‘De ellende van al die nieuwe
maatregelen, of dat nou de uitkeringen zijn of de nieuwe regels in de
zorg, is dat in Nederland de beschikbare koek verkeerd verdeeld wordt.
De SP wil een solidaire samenleving.
Neem het afschaffen van de sociale
werkplaatsen. Totaal verkeerde
bezuiniging. Een uitzondering daargelaten zal deze doelgroep niet
kunnen concurreren met de vele
werklozen om de schaarse arbeidsplaatsen die geschikt zijn.
AH: ‘Daar gaan we als VVD alles
aan doen. We organiseren nog voor
de zomer een politiek café waar we
met werkgevers in Heerhugowaard
gaan praten over het aannemen van
Wajongers. We willen van werkgevers horen wat de belemmeringen
zijn en met ze praten hoe we die
kunnen wegnemen. De SP kan wel
overal tegen zijn, maar de wereld
verandert en daar moeten we als
politiek antwoorden op hebben. En
dat zijn blijkbaar niet de antwoorden
die de SP graag hoort.’

De visie van het CDA

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Haalbare oplossingen
Het CDA wil de bewoners van
Heerhugowaard helpen in het
zoeken naar haalbare oplossingen.
Een van de grote problemen was
de afsluiting van de Molenweg in
De Noord. Agrariërs ontstemd en
bewoners van De Noord bezorgd.
CDA had al toegezegd op zoek te
gaan naar een oplossing voor het
probleem van het lange omrijden van
de agrariërs aan de Molenweg en de
angst van de bewoners voor meer
verkeer door het dorp. Deze oplossing is gevonden in het openstellen
van de tractorsluis voor alle verkeer
nabij de nieuw aan te leggen rotonde
naast het crematorium .

Voor de fietsers is er een veilige
oversteek over de brug, iets omrijden
maar wel veilig.
En verkeersveiligheid is in deze ook
van belang. Niet het ene probleem
oplossen en het andere creëeren.
De oplossing is niet altijd de oplossing die men voor ogen had, maar
wel een haalbare. Daar gaat het ons
als CDA om. Blijven praten en luisteren naar iedereen en afwegen wat
wel en niet mogelijk en wenselijk is.
Visie van het CDA is dan ook oplossingen zoeken die kunnen, en geen
dingen beloven die je niet waar kunt
maken.

Jolanda van Ling
Fractievoorzitter CDA
jolandavanling@gmail.com

Voorbereidingkrediet Huis van Heerhugowaard
De door organisatieveranderingen vrijgekomen ruimten in het gemeentehuis zullen worden verhuurd aan enkele maatschappelijke organisaties. Om
tot een (her)inrichtingsplan te komen moet onderzoek plaatsvinden en een
architect worden ingeschakeld. De gemeenteraad wordt gevraagd voor het
uitwerken van de plannen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
(akkoordstuk)
Afwijken van raadskader m.b.t. verkoopprijs perceel braakliggend
gemeentegrond
Aan de Middenweg in De Noord ligt een kavel gemeentegrond die voor
verkoop in aanmerking komt. De raad wordt gevraagd tegen welke prijs de
grond aan de enige gegadigde verkocht kan worden. (akkoordstuk)
Herziening Nota bovenwijkse kosten (NBK) deel 1 Hoofdinfrastructuur
Bij de verkoop van bouwlocaties wordt een deel van de opbrengst gereserveerd voor het realiseren van belangrijke infrastructuur (wegen, fietsbruggen
e.d.). Omdat de verkoop van grond achterblijft op de eerdere verwachtingen,
wordt de gemeenteraad gevraagd de uitgangspunten waarop de op de toekomstige uit te voeren plannen voor infrastructurele projecten zijn gebaseerd,
bij te stellen. (bespreekstuk)
Vaststelling 6e herziening grondexploitatie De Draai april 2015
Door een vertraagde verkoop van bouwgrond in de woningbouwlocatie De
Draai, moet de verwachte grondopbrengst bijgesteld worden. (bespreekstuk)
Vaststelling 5e herziening grondexploitatie De Vaandel (2015)
Recentelijk is besloten de oppervlakte van het te realiseren bedrijventerrein
De Vaandel te verkleinen als gevolg van veranderende toekomstverwachtingen. De verwachte grondopbrengst moet daarom naar beneden bijgesteld
worden. (bespreekstuk)

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
Alle raadsvergaderingen zijn, net als de raadscommissies, live te volgen
via onze website raad.heerhugowaard.nl

Praat met de Raad
over de zorg
Op woensdag 8 april is er weer
een bijeenkomst Praat met de
Raad. Het onderwerp van deze
bijeenkomst is de zorg. De
gesprekken gaan over drie thema's
die vanuit de Wmo worden ondersteund. Dat zijn huishoudelijke
hulp, dagbesteding en technologie
die langer thuis wonen mogelijk maakt (domotica). De raad
gebruikt deze gesprekken om
vooruit te blikken op de toekomst.
Praat met de Raad is in wijkcentrum De Horst, Van Eedenplein 5,
Heerhugowaard. Tijdens de bijeenkomst zijn er drie discussietafels.
Aan elke tafel wordt één van de
drie thema’s uit de Wmo besproken. Een vakambtenaar leidt het
thema in waarna de deelnemers in
gesprek gaan. De gesprekstafels
worden geleid door de raadsleden
Jakob Wedemeijer, Veronique
Wanst en Hilke Verhagen. Na 20
minuten rouleren de deelnemers
en gaan zij aan een volgende discussietafel zitten.

Aanmelden

Bent u direct betrokken bij één van
deze onderwerpen of bent u zelf een
cliënt? Meld u dan aan voor deze
bijeenkomst! Aanmelden kan via
mailadres griffie@heerhugowaard.nl
of bel met de griffie via 14072.
LET OP: er is slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.

Programma

19:15 uur Inloop
19:30 uur Opening door
Veronique Wanst
namens de organisatie
19:35 uur Inleiding op het thema
domotica en een blik
naar de toekomst
19:55 uur Start gesprekstafels
21:10 uur Terugkoppeling van
de drie tafels o.l.v.
Veronique Wanst
21:20 uur Afsluiting van de avond
en gelegenheid tot
napraten onder genot
van hapje en drankje

